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Videokonference blev tidligere tænkt som teknologi til den 
bedre halvdel. Noget som kun de store C20-koncerner 
anvendte, dem der arbejdede med fusioner, virksomhedsopkøb 
og lignende - ikke noget den gennemsnitlige virksomhed 
kunne tillade sig at gøre brug af. Sådan er det ikke længere. 
De sidste par år har en række teknologiske fremskridt gjort det 
muligt, for tusindvis af små og mellemstore virksomheder med 
begrænsede ressourcer, at nyde godt af den rækkevidde, som 
videokonference giver.  
 
Det er interessant at se, hvordan en teknologi som f.eks. 
faxmaskinen ændrede vores måde at lave forretninger på. Ikke 
blot ved at spare penge, for rent faktisk var der nok ingen, der 
købte faxmaskinen for at spare porto! Det der ændredes var den 
hastighed, vi kunne lave forretninger med.  

De fleste virksomheder har et mål til fælles - nemlig at 
fremskynde, at handle, at forholde sig til og i sidste ende 
at sælge ideer og produkter hurtigere og mere effektivt. 
Videokonference speeder processen op og er ganske enkelt det 
næste logiske skridt på vejen mod dette mål.   
 
Denne præsentation giver et indblik i de ting, du bør overveje, 
før du investerer i videokonference. Fx. er det vigtigt at overveje, 
hvordan videokonference kan påvirke dine forretningsprocesser, 
og du vil hurtigt få en ide om, hvorfor kompatibilitet betyder 
så meget, og hvilke trin du skal igennem for at sikre succesfuld 
implementering.

Videokonference er for alle!
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(Ja, vi mener virkelig alle)
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Hvordan kan din virksomhed drage fordel af videokonference?

1. Forretningsprocesser

•	 Overvej jeres interne 
arbejdsprocesser. Hvordan 
kan video fremskynde 
beslutningsprocessen, 
hjælpe dig til at 
kommunikere med flere 
mennesker, vedligeholde 
medarbejdernes 
engagement, fremme 
uddannelse i de forskellige 
teams osv.?

•	 Tænk: “Hvem uden for 
min virksomhed kan bruge 
dette?” Svaret er, alle som 
du kommunikerer med. 
HD-video møder er lige 

så personlige som fysiske 
møder og er ideelle når du 
skal samarbejde med dine 
kunder, samarbejdspartnere 
og leverandører, for blot at 
nævne et par stykker. 

•	 Har du eksterne eller 
mobile medarbejdere, 
der også har behov for at 
kommunikere med andre 
via videokonference? 

•	 Kunne det være interessant 
for din virksomhed at 
optage og streame jeres 
møder? 
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Vær ét med alle.

2. Kompatibilitet

•	 Vær kritisk. Kig efter en videokonference-løsning, der er baseret 
på standarder, og ikke en lukket løsning.

•	 Kommuniker overalt. Tænk uden for væggene i mødelokalet. 
Du skal kunne tale med så mange forskellige enheder som 
muligt, herunder desktops, laptops, tablets og andre mobile 
enheder.

•	 Start simpelt. Måske kan du ikke fra starten udstyre hele 
virksomheden med videokonference på alle enheder, så 
tænk over, hvad der betyder mest og start der! Hold start-
omkostningerne til dit videokonferenceudstyr nede, og skaler 
efterhånden som virksomheden får brug for det.
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Husk at give plads til at vokse.

3. Omkostninger

•	 Invester i teknologi, der ikke 
bliver forældet i takt med, at 
dine behov ændrer sig eller 
din virksomhed vokser.

•	 Omkostningerne til en 
dedikeret internetforbindelse 
kan være meget høje og 
er sjældent nødvendige. 
Almindeligt internet er ofte 
godt nok.  
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•	 Tænk på de offer-
omkostninger, der påføres 
virksomheden, mens i venter 
på at indføre videomøder. 
Video giver mulighed for 
øjeblikkelig ansigt-til-ansigt-
kommunikation.  

•	 Rejseomkostninger. Ja, de 
betyder noget, men skal helst 
ikke være den primære årsag 
til, at virksomheden investerer 
i denne teknologi. Invester i 
videokonference, fordi du tror 
på det.
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•	 Overvej hvordan video-
teknologi vil påvirke IT-
afdelingens processer, den 
fortsatte drift og hvilke 
påvirkninger det vil have at 
køre video-trafik på netværket.

•	 Undersøg de eksisterende 
udbydere af videokonference 
og rådfør dig evt. med en 
ekspert inden for området. 

•	 Overvej sammen med de IT-
ansvarlige, om flere mindre 
video-udstyrede mødelokaler 
vil være mere effektivt end 
ét dyrt og fuldt udstyret 
bestyrelseslokale.

•	 Afprøv teknologien før I køber. 
Gør IT-konsulenterne fortrolige 
med videokonference, hvis de 
ikke allerede er det.

•	 Installer teknologi som IT-
afdelingen forstår og som de er 
indstillet på at implementere. 

•	 IT-afdelingens involvering er 
afgørende for en vellykket 
implementering. Arbejd på 
at opbygge et partnerskab 
mellem brugerne og IT-
konsulenterne.

Gør dem til videokonference-mestre.

4. IT-afdelingen

IT

IT
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Dit vindue til en anden verden.

5. Høj kvalitet er et must

•	 Kvaliteten er altafgørende for at få succes med implementering 
af videokonference i din virksomhed. Kvaliteten skal være så 
høj, at brugerne glemmer, de bruger det.

•	 Den bedste videokonference er usynlig for brugerne.

•	 Husk, at video ikke kan erstatte alle rejser. Der vil stadig være 
situationer, hvor der er behov for fysisk interaktion. Til gengæld 
bliver det muligt at mødes langt oftere, når du har besluttet dig 
for at implementere videokonference.  

•	 Summa summarum er, at I ikke går på kompromis med 
kvaliteten og dermed   oplevelsen.
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Som at sammenligne æbler og pærer.

6. Videokonference vs. Webkonference

Forskellen? Det kan siges i ét ord: Kvalitet! Læs blogindlægget nedenfor, eller se videoen, hvor du kan få mere information om de vigtigste 
forskelle mellem web-og videokonference.

Se videoLæs mere
Watch nowRead more
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Hvad sker der lige nu? WebRTC.

7. Nye teknologier

•	 WebRTC udvider videokommunikationsverdnen til alle med en 
passende web-browser.

•	 Det øger antallet af mulige videodeltagere drastisk og 
er dermed med til at opfylde løftet om indførelse af 
allestedsnærværende videokommunikation. 

•	 WebRTC vil have vidtrækkende konsekvenser i miljøer, hvor et 
stort antal lejlighedsvise brugere er involveret.

•	 Understøttende infrastruktur-teknologi vil være nødvendigt, 
hvilket betyder, at WebRTC vil forøge videokommunikation 
snarere end erstatte det.

Metcalfes lov - værdien af   et 
kommunikationssystem er proportional 
med kvadratet på antallet af tilsluttede 
brugere af systemet (n2).

Metcalfe’s Law - the value of a 
telecommunications network is 
proportional to the square of the number 
of connected users of the system (n

2
).
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Hvad er det næste inden for videokonference?

7. Nye teknologier

•	 4K-skærme	vil gøre kvaliteten af   oplevelsen endnu bedre, end 
det er muligt i dag. Men i langt de fleste situationer leverer High 
Definition en fantastisk kvalitet “som at se gennem et vindue” 
med Internet båndbredde, der er tilgængeligt for de fleste 
virksomheder i dag. 

•	 H.265 og andre video kompressions-standarder, der er under 
udvikling, vil forbedre effektiviteten af   videoopkald. Men de vil 
også kræve en øget computerkraft, der på kort sigt begrænser 
deres indførelse i det gennemsnitlige videokonference-miljø.

NTSC
720p

1080p

4k

Gns. størrelse på TV til stuen pr. år 

Kilde: CEA, NPD, Nielsen, BTIG Research Estimates
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Råb det ud fra hustagene, eller i det mindste fra ledelsesgangen.

8. Spred budskabet om videokonference

1. Lad potentielle brugere vide 
at det eksisterer.

2. Gennemfør uddannelse (live 
eller on-demand), der viser, 
hvor let det er at bruge.

3. Forstå, at der vil være 
nogen, der er bange for at 
bruge det, selv om de ikke 
fortæller dig det. 

4. Find ambassadører i 
virksomheden og lad dem 
sprede det gode budskab. 

5. Find ud af hvem, af dine 
samarbejdspartnere, der 
har video, og brug det med 
dem.

6. Motiver dine medarbejdere 
med “video milepæle” 
eller andre sjove tiltag, der 
kan hjælpe til succesfuld 
implementering. 

7. Fortæl de gode 
succeshistorier, så alle bliver 
opmærksomme på de nye 
muligheder.

At implementere videokonference i en virksomhed og forvente, at 
hele organisationen tager det til sig i løbet af natten, er simpelthen 
ikke realistisk. Vi giver her nogle strategiske forslag til, hvordan i kan 
sætte skub i den vellykkede implementering: 

<       Retur til indhold 
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Lav et Unified Communication miljø.
Videokonference kan være, 
og bliver ofte brugt som, en 
stand-alone løsning. Men 
der er en række fordele ved 
at tilslutte dit video-miljø til 
andre teknologier. Overvej for 
eksempel at tilslutte til andre 
teknologier såsom:

 

•	 Dit IP-telefoni miljø

•	 Microsoft® Lync®

•	 Din whiteboard løsning 
(SmartBoard, StarBoard osv.)

•	 Rumstyringsmiljøer som 
f.eks. AMX®, Crestron® og 
Harmony®

Vi anbefaler at starte langsomt 
ud. Lær din videokonference 
at kende, bevis at teknologien 
virker, forstå effekten på 
virksomhedens processer, og 
beslut derefter hvordan eller 
hvad der skal kobles sammen. 

Hold startomkostningerne 
nede ved ikke at integrere 
det hele på én gang. Brug i 
stedet dit budget på at få flere 
lokationer at kommunikere 
med og sørg for at holde hele 
løsningen så enkel som muligt.

<       Retur til indhold 

9. Videokonference i  
samspil med andre teknologier
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Ikke bare en “leverandør”, men en hjælpende hånd der kan guide dig.

10. Find en rådgiver du kan stole på

•	 Vælg din leverandør med omhu. Det 
skal være en leverandør, der forstår din 
virksomhed, som har en rådgiver, du 
stoler på, og som allerede forstår og 
styrer andre IT-funktioner. 
 

•	 Kig efter producenter, der er innovative 
og engagerer sig i markedet. Du ønsker 
nok ikke at investere i en døgnflue 
sensation, som er væk igen i morgen.

•	 Kig efter partnere og producenter, som 
du er i stand til at forstå og som vil forstå 
dig.

•	 Udspørg potentielle rådgivere grundigt 
og tjek, at de ved, hvad de taler om. 
Videokonference er IKKE et AV-produkt. 
Nu om dage kræver spørgsmål omkring 
netværk og infrastruktur en høj grad af 
ekspertise. 

<       Retur til indhold 
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Seeing is believing

Oplev videokonference

Videokonference har 
bevæget sig ud over C20-
selskabernes bestyrelseslokaler, 
til virksomheder af alle 
størrelser og er i stigende 
grad blevet en del af den 
moderne virksomheds 
kommunikationsplatform. 
Med videokonference får 
din virksomhed tættere og 
mere personlige relationer 
til kunder, leverandører, 
samarbejdspartnere og  
medarbejdere. Alt sammen 
noget, der er med til at udvikle 
og udvide forretningen.

Vi håber, du har fundet vores 
liste, over ti ting du bør 
overveje, før du investerer i 
videokonference, nyttig. 

Vi tror på mantraet “Seeing is 
believing” og vil derfor med 
største glæde arrangere en 
demonstration, så du med 
egne øjne kan opleve kraften 
i videokonference.  
 
For mere information kan du 
kontakte os på tlf. 36 720 720 eller 
besøge os på: www.ds-display.dk

 LifeSize gør det muligt for alle at implementere 
videokonference, ved at gøre det let tilgængeligt for 
alle - overalt. 

Roopam Jain, Industry Director for Unified Communications and 
Collaboration, Frost & SullivanBook en demo her

DS-DISPLAY er dansk distributør af 
LifeSize videokonference.
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